درس ھفتم :ميعان )تبديل به مايع شدن(
ميعان پديده ايست که در آن سختی و استحکام خاک در اثر لرزش زلزله يا بارگذاری ھای ناگھانی ديگر کاسته
ميشود .ميعان ميتواند باعث خسارت بزرگ درھنگام زلزله شود.
در اين برنامه درسی ،دانش آموزان با ساختن يک مدل ساده اثرات ميعان را بھنگام يک زلزله مخرب بررسی
ميکنند .ھمچنين دانشجويان راه ھای مختلف کاھش خطرات ميعان را به بحث ميگذارند.
اين فعاليت برای يک کالس يک ساعته برنامه ريزی شده است .ابن درس از Beven et al.گرفته شده است.
مواد:
 200گرم ماسه ريز خوب الک شده
يک ليوان پالستيکی شفاف يک چھارم ليتری
بشقاب کيک Pie plate

يک وزنه کوچک حداقل  60گرمی يا يک قطعه ھم وزن مناسب
روزنامه برای پوشاندن محل کار
آب
مقدمه:
.1يک ميز را با روزنامه بپوشانيد و يک ليوان ماسه ريز الک شده روی کاغذ بريزيد .از دانش آموزان سوال
کنيد که آيا ساختن يک سازه )ساختمان( با فقط ماسه ممکن است؟ جواب منفی است .ماسه خشک و سست است و
نميتواند ھيچ شکل و قالبی به خود بگيرد .اصطالح نامستحکم را که به مواد سست و نچسب مانند ماسه ساحل
اشاره دارد را معرفی کنيد.
اجزای يک ماده نامستحکم به راحتی ميتوانند از ھم جدا شوند .از دانش آموزان خود درباره راه ھای مختلفی که
ميتوان دانه ھای ماسه را بھم چسباند سوال کنيد .يک راه چسباندن دانه ھای ماسه به يکديگر؛ مخلوط کردن آن با
آب و سيمان است که توليد بتون ميکند .اصطالح تثبيت را که به مواد متراکم و بھم چسبيده اشاره ميکند را
معرفی کنيد .اجزای يک ماده تثبيت شده به راحتی از ھم جدا نميشوند و ميتوانند به خود شکل قالب را بگيرند
مانند بلوک ھا ،طاقھا و ستونھا .اينھا چند شکل ابتدايی ھستند که به انسان اجازه ساخت سازه ھای گوناگون می
دھند.
 .2به دانش آموزان توضيح دھيد که رسوبات سست در بين دانه ھايشان حاوی فضاھای خالی و منافذ ھستند.
گاھی اوقات،منفذھای بين دانه ھا با آب پر شده اند .برای آنھا يک مثال بزنيد که آنھا بتوانند به موضوع ربطش
دھند ،مانند آبياری گلدان گل .وقتی که به گياه آب داده ميشود ،فضاھای خالی بين رسوبات خشک با آب پر
ميشود .اصطالح "اشباع خاک" که اشاره به خاکيست که در آن فاصله بين ذرات به طور کامل با آب پر شده
است را به دانش آموزان معرفی کنيد .به دانش آموزان خود توضيح دھيد که اين آب به ذرات خاک فشار وارد
ميکند و در نتيجه ھر گونه فشار خارجی بر خاک باعث از ھم پاشيدن ذرات خاک از ھم ميشود.

1

درس ھفتم

 .3در اين زمان ليوان پالستيکی را با ماسه سست و خشک پر کنيد .از دانش آموزان بپرسيد که پيش بينی کنند
چه اتفاقی برای ذرات ماسه می افتد ھنگاميکه شما ليوان حاوی ماسه را به آھستگی به ميز بزنيد .ضربه باعث
ميشود که ذرات رسوب در کنار ھم قرار بگيرند و بھم فشرده شوند .از دانش آموزان بخواھيد که پيش بينی کنند
که وقتی منافذ و فضاھای خالی با آب پرشده است ،ماسه را تحت فشار قرار دھند چه ميتواند رخ دھد .مشابه
زمانيکه آب از اسفنج و پارچه فشرده شده به خارج رانده می شود ،دانه ھای رسوب با نزديک شدن به ھمديگر
آب را از منافذ به بيرون ھل ميدھند .به دانش آموزان توضيح دھيد که در حين زلزله فرايندھای متفاوتی اتفاق می
افتد :فشردنی که توسط امواج لرزه ای رخ ميدھد چنان سريع است که زمان کمی برای جريان يافتن آب از بين
دانه ھای رسوب وجود دارد .وقتی ذرات رسوب تحت فشار ھستند آنھا به آب بدام افتاده مابين منافذ فشار می
آورند .اين فرايند ،فشار آب منفذ را افزايش داده و باعث جدا شدن دانه ھا در حين فشار ميشود .اين پديده ميعان
ناميده ميشود.
 .4به دانش آموزانتان توضيح دھيد که ميعان ميتواند باعث خسارات بزرگی در حين يک زلزله شود .از دانش
آموزان بخواھيد فکر کنند که چگونه ميعان ميتواند باعث خسارت بخصوص به سازه ھا و ساختمانھا شود.
دانشجويانتان را تشويق کنيد که درباره انواع ديگر خسارت که با افزايش فشار مايه در اثر ميعان به راه ميافتد
فکر کنند )مانند رانش زمين ،فرو ريختن سدھا و غيره(.
 .5به دانش آموزانتان عکسھای ساختمان ھای خسارت ديده از ميعان را نشان دھيد.
روش کار:
 .1دانش آموزان را به گروه ھای چھار نفره تقسيم کنيد .به ھر گروه يک محل کار مخصوص اختصاص دھيد.
 .2از يک دانش آموز در ھر گروه بخواھيد که حدود پنج ميليمتر از قسمت پايينی ليوان پالستيکی را ببرد
وھمانطور که در شکل يک نشان داده شده ،ليوان را وارونه کند ودر وسط بشقاب قرار دھد .از دانش آموز
بخواھيد که ليوان را محکم نگه دارد و به آرامی ماسه را از سر ليوان بريزد و تا  20-25 mmاز ته ليوان
پرنمايد .با انگشتان به آرامی ماسه را ھم سطح کنيد .دقت کنيد که ليوان را تکان ندھيد.
 .3از يک دانش آموز بخواھيد که به آرامی وزنه را روی سطح صاف شده ماسه قرار دھد و به آرامی آب را
داخل بشقاب و در طرف بيرونی ليوان و ماسه بريزد.
 .4از دانش آموزان بخواھيد که با دقت مشاھده کنند که چه اتفاقی می افتد .آب به آھستگی شروع به باال آمدن در
ليوان ماسه ميکند .از دانش آموزان بپرسيد که چه زمانی خاک کامال از آب اشباع شده است.
 .5وقتی که خاک اشباع شد ازيک دانش آموز بخواھيد که ليوان را محکم سرجايش نگه دارد در حاليکه ھمزمان
دانشجوی ديگری به ليوان چند ضربه سريع ميزند .از دانش آموزان بخواھيد که بررسی کنند چه اتفاقی برای
وزنه می افتد .وزنه شروع به پايين رفتن در ماسه مرطوب ميکند .اين پديده ميعان ناميده ميشود .افزايش فشار
مايع منفذ ،نيروی تماسی بين ذرات ماسه را کاھش و کل رسوب ماسه را تضعيف ميکند و انرا مجبور ميکند که
رفتاری شبيه مايع از خود نشان بدھد تا رفتار يک جامد .بنابرين نامش ميعان است.
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 .6از دانش آموزان بپرسيد که وزنه و ضربه ھای سريع در آزمايش به چه چيزی در زندگی واقعی شباھت
دارند .وزنه ميتواند يک ساختمان پر از سکنه بنا شده روی خاک يا ماسه اشباع شده باشد .ضربه سريع يک
زلزله بزرگ را نمايندگی ميکند .يک بحث را به اين صورت آغاز کنيد :از دانش آموزان بخواھيد درباره اثرات
ميعان بر روی مردم ،خانه ھا ،مدرسه ھا ،شبکه تاسيساتی زير خاک )گاز ،آب ،فاضالب( ،زمينھای کشاورزی،
تاسيسات پزشکی،ايستگاه ھای آتش نشانی ،و موادی مانند ضايعات سمی که در زير زمين دفن شده اند؛ فکر
کنند .به دانش آموزان توضيح دھيد که دقيقا مانند وزنه در آزمايش باال ،ساختمانھای سنگين در اثر ميعان می
توانند براحتی جابجا شوند يا فرو بريزند .ھنگام ميعان مواد دفن شده يا اجسام سبکتر)مانند مخزن نفت( ميتوانند
جابجا شوند و يا در بعضی مواقع بر روی سطح شناور شوند ) اين مورد را می توان با دفن کردن اجسام در زير
ماسه و مشاھده نتايج آن آزمايش کرد(.
 .7از دانش آموزان خود بخواھيد که درباره راه ھای کاھش خطرات ميعان ھنگام ساختن سازه ھای جديد مانند
ساختمان ھا و راه ھای جديد فکر کنند .از آنھا بخواھيد درباره راه ھايی که باعث کاھش فشار آب منفذ ميشود
فکر کنند وشما با طرح اين موضوع يک بحث را شروع کنيد .متراکم سازی خاک و بھبود ظرفيت زھکشی
)آبريزگاھی( دو سيستم مھم ھستند که بوسيله آنھا می توان از خطرات ميعان کاست .از دانش آموزان بپرسيد که
از چه طريقی آزمايش قبلی را ميتوانند تغيير دھند که اين دو سيستم را آزمايش کنند .دانش آموزان ميتوانند با
فشار دادن ماسه داخل ليوان با دستھايشان آن را متراکم کنند و يا با ايجاد حفره ھای کوچک در ليوان اجازه
خروج آب از ليوان را بدھند .اگر زمان کافی بود به دانش آموزان اجازه دھيد که که طرز فکرشان را آزمايش
کنند.
 .8به دانشجويان عوامل اصلی ميعان را يادآوری کنيد :رسوبات سست و ناپيوسته ،آب ،و لرزشھای شديد .با در
نظر داشتن اين موارد از دانشجويان بخواھيد که فکر کنند درکجا )نقطه جغرافيايی( احتمال وقوع ميعان در اثر
زلزله زياد است.مناطقی از زمين در نزديکی رودخانه يا سطح دريا برای خطرات ميعان مستعدند .مثال ھا
ميتوانند شامل خطوط ساحلی ،باتالقھا ،و زمينھايی که بصورت مصنوعی پر شده اند )خاکريزی( ،و آبھای زير
زمينی سطحی و کم عمق باشند.
منابع مفيد اينترنتی:
اين وبسايت اطالعات ابتدائی برای افراد غير حرفه ای درباره "چه"" ،کی"" ،کجا"" ،چرا" ،و "چگونگی" ميعان
عرضه مبکند )دانشکده مھندسی دانشکاه واشنگتن(:
http://www.ce.washington.edu/~liquefaction/html/main.html

يک ويدئو درباره ميعان ببينيد )دانشگاه ايالتی يوتا(:
http://www.juniorengineering.usu.edu/lessons/earthquake/earthquake.php
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شکل  :1نمودارآماده سازی ميعان
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